ILMOITUS AJONEUVON KÄYTTÖÖNOTOSTA
Tulosta

Tyhjennä lomake

Ilmoittaja täyttää:
Nimi

Puhelinnumero

Osoite Suomessa

Postinumero

AJONEUVO
Laji

Merkki

Valmistenumero (täydellinen)
ETA-REKISTERÖINTITIEDOT
Rekisteröintivaltio

Postitoimipaikka

Malli
Käyttöönottovuosi

Rekisteritunnus

Moottorin tilavuus

Rekisteröinnin päättymispäivä

ETA-REKISTERÖIDYN AJONEUVON VAKUUTUSTIEDOT
Vakuutusyhtiö
Vakuutuksen päättymispäivä
Päiväys

Ilmoittajan allekirjoitus

Tiedot ajoneuvon luovutuksesta:
Luovutuksensaajan nimi ja luovutuspäivä
Osoite Suomessa

Puhelinnumero
Postinumero

Postitoimipaikka

Tulliviranomainen täyttää:

Ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti verotta enintään

.

.20

asti.

Ajoneuvon käyttöoikeus päättyy kuitenkin tätä aiemmin:
- jos autoveroilmoitusta ei anneta Tullille viiden (5) päivän kuluessa tämän ilmoituksen vahvistamisesta
- jos autoverotus peruutetaan
- autoverotuspäätöksen eräpäivänä
Tullin vahvistama ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvossa. Ajoneuvon käyttö edellyttää
voimassaolevaa rekisteröintiä tai siirtolupaa.
Kilpailukäyttö edellä sanotun estämättä

.

.20

asti.

Autoverottoman ajoneuvon käyttö 30 pv edellä sanotun estämättä

.

.20

asti.

Tulli vahvistaa tämän ilmoituksen vastaanotetuksi

_______________________________________________________
Tullitoimipaikka

_______________________________________________________
(Leima)

Päiväys

_______________________________________________________
Allekirjoitus

Väliaikaisen verottoman käytön edellytyksiä ei tutkita ilmoituksen vahvistamisen yhteydessä.
Verovelvollisen antamat puutteelliset, erehdyttävät, väärät, vaillinaiset tai virheelliset tiedot voivat johtaa
jälkiverotukseen tai veronkorotukseen. Mikäli henkilö jättää ilmoittamis- tai tietojenantovelvollisuuden
asianmukaisesti täyttämättä, hänet voidaan tuomita autoverorikkomuksesta sakkoon.
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Ohje kääntöpuolella

Autoverotusta toimittavien tullitoimipaikkojen yhteystiedot löytyvät Tullin internet-sivuilta
www.tulli.fi

SUOMESSA REKISTERÖITÄVÄKSI TARKOITETUN AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ (autoverolaki 35 a §)
Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua ajoneuvoa saadaan käyttää veroa suorittamatta enintään
kolmen kuukauden ajan, jos siitä on annettu ennen Suomessa tapahtuvan käytön alkamista tullille
käyttöönottoilmoitus. Tullin vahvistama käyttöönottoilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvossa.
Ajoneuvon käyttöoikeus päättyy, jos ajoneuvosta ei anneta autoveroilmoitusta viiden päivän
kuluessa käyttöönottoilmoituksen tekemisestä. Veroton käyttöoikeus päättyy myös autoveron
eräpäivänä ja silloin kun verotus tai veroilmoitus peruutetaan. Peruutuksesta kannettava maksu on
ennakkoratkaisusta perittävän maksun suuruinen (150 € / 500 € vuonna 2011) lisättynä 5 %
autoverona siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut suoritettavaksi. Peruutuksen johdosta
maksettua autoveroa ei oteta huomioon, jos ajoneuvo tulee myöhemmin verotettavaksi. Ajoneuvon
käytöstä liikenteeseen noudatetaan, mitä ajoneuvolaissa (1090/2002) ja sen nojalla säädetään.

MUU VÄLIAIKAINEN VEROTON KÄYTTÖ (autoverolaki 35 §)
Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö on mahdollista autoverolain 35 §:ssä säädetyissä tilanteisssa
yleensä enintään viiden päivän ajan. Ajoneuvon käyttö edellyttää useimmissa tapauksissa Tullille
tehtyä käyttöönottoilmoitusta. Lisätietoa muista väliaikaisen verottoma käytön tilanteista kuten ns.
turistikäytöstä www.tulli.fi

ETA-VALTIOSSA REKISTERÖITY AJONEUVO
Käyttöönottoilmoitukseen perustuva käyttöoikeus edellyttää voimassaolevaa rekisteröintiä. Jos
ajoneuvon ETA-valtion rekisteröinti päättyy käyttöoikeuden muutoin ollessa voimassa, voidaan
ajoneuvoon hankkia siirtolupa katsastusasemalta. Siirtolupa voidaan antaa Tullin vahvistaman
käyttöönottoilmoituksessa sanottuun viimeiseen käyttöpäivään asti.

REKISTERÖIMÄTÖN TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA REKISTERÖITY AJONEUVO
Käyttöönottoilmoitukseen perustuva käyttöoikeus edellyttää siirtolupaa.

LIIKENNEVAKUUTUS
Ajoneuvon kuljettajaa suositellaan varmistamaan ajoneuvon liikennevakuutuksen vakuutusturvan
kattavuus. Suomalaisen liikennevakuutuksen vakuutusturva on esimerkiksi ajoneuvon kuljettajaan
osalta on kattavampi kuin useimissa muissa valtioissa. Toisesta valtiosta otettua liikennevakuutusta
voidaan tarvittaessa täydentää vapaaehtoisesti otettavalla vakuutuksella, joka antaa lisäturvaa
esimerkiksi ajoneuvon kuljettajalle.
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